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ُهم ما َكانُوْا ِبِه َيْستَـْهِزُؤوَن ((    ) . )10َوَلَقِد اْستُـْهِزىَء ِبُرُسٍل من قـَْبِلَك َفَحاَق ِبالِذيَن َسِخُروْا ِمنـْ
  ] . 10[ األنعام : 

 ----------  
ستهزأ الكافرون من كل األمم بأنبيائهم الذي ( الالم ) موطئة للقسم ، وقد للتحقيق ، واهللا لقد ا)  َوَلَقِد اْستُـْهِزَئ ِبُرُسٍل ِمْن قـَْبِلكَ ( 

  بعثوا إليهم قبلك .
  أي : نزل وأحاط .) َفَحاَق  (

ُهْم (    أي : ؤالء املستهزئني بالرسلة .) بِالِذيَن َسِخُروا ِمنـْ
  أي : عاقبة استهزائهم .)  َما َكانُوا ِبِه َيْستَـْهزُِئونَ ( 
  يف هذه اآلية :  ♦

  .ألن اإلنسان يتسلى مبا وقع لغريه  ، εتسلية للنيب  أوًال :
على ما كان يلقى من قومه وتأّس مبن سبق من  εهذه تسلية لرسول اهللا استهزىء ِبُرُسٍل ّمن قَـْبِلَك ) َوَلَقِد (  قال أبو حيان ♦

ـــيك ألن ما كان مشرتكًا من ما ال يليق أهون على النفس مما) وإن يكذبوك فقد كذب رسل من قبلك ( الرسل وهو نظري  ون فيه ـــ
  :وقالت اخلنساء والتأسي من التخفــيف ما ال خيفى ،  ويف التسلية، االنفراد 

  على إخوام لقتلت نفسيولوال كثرة الباكني حويل . . 
  أسلي النفس عنه بالتأسيثل أخي ولكن . . وما يبكون م

  ه .ينزل عليه من القرآن ما يسلي حيث εعناية اهللا تعاىل بنبيه  ثانياً : 
  ووعيد شديد للمكذبني املستهزئني .ديد  ثالثاً :

  وللمؤمنني بالنصر والعاقبة يف الدنيا واآلخرة . εوعد للنيب  رابعاً : 
  . εوقد وقع االستهزاء والسخرية باألنبياء قبله  ♦

  فمن استهزائهم بنوح قوهلم له : بعد أن كنت جناراً صرت نبياً .
  ) . ُروا ِمنا فَِإنا َنْسَخُر ِمْنُكْم َكَما َتْسَخُرونَ ْن َتْسخَ وقال تعاىل عن نوح ( إ

  ) .آِهلَِتَنا ِبُسوٍء  ِإْن نـَُقوُل ِإال اْعتـََراَك بـَْعضُ ومن استهزائهم ود ما ذكره اهللا عنهم بقوهلم (
قَاُلوا يَا َصاِلُح َقْد  ) وقوهلم ( نَا ِإْن ُكْنَت ِمَن اْلُمْرَسِلنيَ َوقَاُلوا يَا َصاِلُح اْئِتَنا ِمبَا َتِعدُ ومن استهزائهم بصاحل قوهلم فيما ذكر اهللا عنهم (

  ) . ُكْنَت ِفيَنا َمْرُجّواً قـَْبَل َهَذا
أُنَاٌس َفَما َكاَن َجَواَب قَـْوِمِه ِإال َأْن قَاُلوا َأْخرُِجوا آَل لُوٍط ِمْن قَـْريَِتُكْم إِنـُهْم ومن استهزائهم بلوط قوهلم فيما حكى اهللا عنهم (

  ) .يـََتَطهُرونَ 
  الفوائد :
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  سنة اهللا يف ابتالء األنبياء وأتباعهم . - 3
  . ρل بعد حممد اإلشارة إىل أنه ال رسو  - 4
  . εديد املكذبني للرسول - 5
  أن االستهزاء والسخرية بالرسل موجب للعقاب . - 6
بِيَن ((   انظُُروْا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذ 11ُقْل ِسيُروْا ِفي اَألْرِض ثُم( . (  

  ] . 11[ األنعام : 
 ----------  

  ه ولكل من دعا إىل شريعته .، وحيتمل أن يكون ل εاخلطاب للرسول  )ُقْل  (
، ألن كل حكم أو خرب ُيصدر بقل هو دليل على االهتمام به، ألن εقوله تعاىل ( قل ) فيه أمهية هذا األمر الذي أُِمر به النيب  ♦

  ). أُْنزَِل إِلَْيَك ِمْن َربكَ يَا أَيـَها الرُسوُل بـَلْغ َما اهللا جعل له عناية خاصة بالوصية بإبالغه، وإال فجميع الكتاب قال اهللا فيه ( 
  ى األرض ف ( يف ) مبعىن ( على ) .) أي : علِيف اْألَْرِض السري املشي و () ِسيُروا ِفي اْألَْرِض ( 
والسري بالقلوب، والسري ، وهذا السري يشمل السري باألبدان ء املستهزئني أن يسريوا يف األرض تعاىل نبيه أن يقول هلؤاليأمر اهللا 

، وذلك بقراءة تارخيهم مبا صح منها ، وأصح شيء ما جاء يف كتاب اهللا ا وقع لألمم السابقة من العقوبات: أن يقرأ ويتأمل مقلوببال
للْيِل أََفال َوبِا.  َوإِنُكْم َلَتُمروَن َعَلْيِهْم ُمْصِبِحنيَ  ، والسري باألقدام بأن ينظروا بأبصارهم آثار املكذبني كما يف قوله تعاىل (εوسنة نبيه 

  ) . تَـْعِقُلونَ 
بِينَ (  اْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذ أي : انظروا ماذا حل بالقرون املاضية الذين كذبوا رسله وعاندوهم ، من العذاب والنكال )  ثُم

  خر هلم من العذاب األليم يف اآلخرة ، وكيف جنى رسله وعباده املؤمنني .، والعقوبة يف الدنيا ، مع ما اد
أي قل يا حممد هلؤالء املستهزئني املستسخرين املكذبني : سافروا يف األرض فانظروا : ( ُقْل ِسريُوْا ِيف األرض )  قال القرطبي ♦

السفر مندوب إليه إذا كان على سبيل االعتبار بآثار من  واستخربوا لتعرفوا ما حّل بالكفرة قبلكم من العقاب وأليم العذاب ؛ وهذا
  .خال من األُمم وأهل الديار 

  : والعاقبة آخر الشيء ومآله وما يعقبه من مسّبباته. قال ابن عاشور ♦
  الفوائد :
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َعَلى نـَْفِسِه الرْحَمَة لََيْجَمَعنُكْم ِإَلى يـَْوِم اْلِقَياَمِة َال رَْيَب ِفيِه الِذيَن َخِسُروْا  ُقل لَمن ما ِفي السَماَواِت َواَألْرِض ُقل ِلّلِه َكَتبَ (  

  ) . )12أَنُفَسُهْم فـَُهْم الَ يـُْؤِمُنوَن (
  . ] 12[ األنعام : 

 ----------  
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  أي : قل يا حممد ملن الكائنات مجيعاً خلقاً وملكاً وتدبرياً ؟) ُقْل ِلَمْن َما ِفي السَماَواِت َواْألَْرِض ( 
  ) أي : قل هلم تقريراً وتنبيهاً هي هللا . ُقْل لِلهِ ( 
  فاجلواب من الرسول بأمر من اهللا . ♦
  وجب على نفسه الرمحة .أي : أ) َكَتَب َعَلى نـَْفِسِه الرْحَمَة ( 
يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَياُم َكَما ُكِتَب َعَلى فمعىن ( كتب ) أوجب ، ألن الكتابة مبعىن اإلجياب ، كما قال تعاىل ( ♦

  ) أي فُِرض وأُوِجب . الِذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم َلَعلُكْم تـَتـُقونَ 
  ألزم على نفسه الرمحة ، وهللا أن يكتب على نفسه ما شاء .واهللا عز وجل هو الذي 

  ) َوُحيَذرُُكُم اللُه نـَْفَسُه ) أي : على ذاته ، وليست صفته ، كما قال تعاىل ( َعَلى نـَْفِسهِ قوله تعاىل ( ♦
  يجمعن عباده ويبعثهم يوم القيامة .( الالم ) موطئة للقسم ، فأقسم بنفسه الكرمية ل) لََيْجَمَعنُكْم ِإَلى يـَْوِم اْلِقَياَمِة ( 

  ) . َلَمْجُموُعوَن ِإَىل ِميَقاِت يـَْوٍم َمْعُلومٍ .  ُقْل ِإن اْألَوِلَني َواْآلِخرِينَ كما قال تعاىل (
  ) . ُقِل اللُه ُحيِْييُكْم ُمث ُميِيُتُكْم مثُ َجيَْمُعُكْم ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمِة ال َرْيَب ِفيهِ وقال تعاىل ( 

  بذلك : تقوله تعاىل ( يوم القيامة ) مسي ♦
  ) . يـَْوَم يـَُقوُم الناُس لَِرب اْلَعاَلِمنيَ لقيام الناس من قبورهم ، كما قال تعاىل (

  ) . َوَنَضُع اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط لِيـَْوِم اْلِقَياَمةِ ولقيام العدل فيه ، كما قال تعاىل (
نـَْيا َويـَْوَم يـَُقوُم اْألَْشَهادُ ىل (ولقيام األشهاد  ، كما قال تعا ِذيَن آَمُنوا ِيف اْحلََياِة الدا لَنَـْنُصُر ُرُسَلَنا َوالفهذه األمة تشهد على األمم  ِإن (

  يكون شهيداً على هذه األمة . εالسابقة ، والرسول 
  هذا نفي يراد به تأكيد اإلثبات السابق ( ليجمعنكم ) . )ال رَْيَب ِفيِه ( 
ُقْل ِإن مبتدًا واخلرب يكون حمذوفًا والتقدير : الذين خسروا أنفسهم هم اخلاسرون حقًا كما قال تعاىل () الِذيَن َخِسُروا َأنـُْفَسُهْم ( 

  )  اْخلَاِسرِيَن الِذيَن َخِسُروا أَنـُْفَسُهْم َوَأْهِليِهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َأال َذِلَك ُهَو اْخلُْسَراُن اْلُمِبنيُ 
واخلسران يف لغة العرب : هو نقصان مال التاجر ، سواء كان نقصًا يف ربح املال ، أو نقصًا يف رأس املال ، واصطالحًا : هو  ♦

  غنب اإلنسان يف حظوظه من ربه تعاىل .
نجو منه إنسان كائناً أال وهي سورة العصر أن اخلسران ال ي –وكل سورة منه كرمية  –وقد أقسم اهللا عز وجل يف سورة كرمية من كتابه 

ِإال الِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصاحلَِاِت َوتَـَواَصْوا بِاحلَْق  .ِإن اِإلنَساَن َلِفي ُخْسٍر  .َواْلَعْصِر عينة مبينة يف قوله ( من كان إال بأعمال م
  ) .َوتـََواَصْوا بِالصْربِ 

  .الذي كان به اخلسران توكيد أو بيان للسبب )  فـَُهْم ال يـُْؤِمُنونَ ( 
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